
 הופך היה זה הפמיניסטי. בנושא סוני
 לבלתי־אפשריים.״ חיינו ות

 השלי־ הנשואה של דבריה נם הם אלה
 בעלת שבחורה ״במו : אנה ־שבחבורה, שית

 לחיות יכולה לא שמאלנית פוליטית זורעה
פמיניסטית גם כך מגוש־אמונים, אדם נם

 קמר עופרההגרפיקאית
 בין ני מודה,

לסביות. נשים גם קיימות התנועה חברות

 אנטי־פמיניסט.״ עם לחיות יכולה לא
 הדר- לגבר יש הבתים ״בכל חגית:

 אין לאשה ואילו שלו, רק שהוא עבודה
 מכירה אני בילבד. לה השייך תחום !שום
 להן ואין גבר, כמו שעובדות נשים המון
משלהן.״ פינה

ב עוזר ,הגבר המונח ״עצם :אורלי
 בבית? עוזר גבר זה מה בו. די בית׳
להשתתף צריו הוא לעזור, צריך לא גבר

ה עם יחד הבית, בעבודות שווה־בשווה
אשד,.״

י ת כאן, ד * עיו ב לבינה. שבינו ה
 שבינה־לבינה לבעיות באשר מה אך *
 המלאכותית, ההפלה בעיית למשל, כמו,

ב להעמיד הפמיניסטיות דורשות שאותה
דו לכל הפלה־חופשית־חיבם של סטאטוס

? רשת
 ועדת־ד,שירותים־ של משותפת יועדה

 ב־ וועדת־החוקה, הכנסת של הציבוריים
 התכנסה גרוסמן, חיייקה ח״כ של '*אשותה

 (הפסקת עונשיו דיני לתיקון בחוק לדון
 את סיימה הוועדה .1975 תשל״ה הריון),

 וחברת-הכנסת שעבר, בשבוע עבודתה
ביותר. חשוב הישג בתוצאות רואה גרוסמן

 צריך לא ״גבר
 לעזור.

 צריך הוא
שתתף  לה

״שווה־בשווה !

 הצלחנו ולתמיד אחת ״פעם ■אומרת: היא
 קיים שהיה הטוטאלי האיסור עם לגמור

 מלאכותית. הפלה על המנדט, מזמן עוד פה
 היו מאד. פורייה עבודה עשתה הוועדה
 התקבלו. שלא ודברים שהתקבלו, דברים

 השבועות 12ב־ כי הצעתי למשל, אני,
 על־פי להפסיקו יש ההריון של הראשונים

 רוב. לכך השגתי לא אולם האשה, דרישת
 קריטריונים שיבער, סוכמו זאת לעומת

 כשה־ מלאכותית, להפלה מאד ליבראליים
 הנמצאת אשד, של זה הוא ביותר מתקדם
נשואה.״ ואינה בהריון

■) ■ ■1 י
 שבראשו־ הוועדה של הישגיה ולם **
 מרשימות אינן גרוסמן, ח״כ של תה 4\

נה הפמיניסטית. התנועה חברות את כלל
 רק כביכול, שנעשתה, הפשרה הוא. פוך

אותן. מרגיזה
 מה מושג לי ״אין :צמל לאה אומרת

 שאני יודעת רק אני בחקיקה, היום קורה
 רוצה לא אני וחינם. חופשית, הפלה רוצה
 שברגע רוצה אני ועדה. שום הגבלה, שום

 לבצע אוכל בגופי, הפלה לבצע שארצה
 שלושה של ועדה לי קובעים אם אותה.
 לי. משנה לא זה וחצי, שלושה או אנשים

אנס ־שלה שאבא לאשד. הפלה יאשרו אם

נ

1¥1| !1ך י11|||  הפמיניס־ התנוטה ביטאון של שערו על המופיעה התמונה זוהי ר1 !
! / ]# 1 1 1 1- ! העובדה בשל דווקא כי טוענות, התנועה נשות תודעה. טית • 1-
 יותר המצליחות נשות־קאריירה שהן משוס ודווקא בהצלחה, אחת רגל עס כבר שהן

שיוויון־זכויות. קיים לא כלל וכי הקיפוח, גדול כמה עד מבינות הן בתחומן, מגברים

 ולא אותה, אנס שלה החבר או אותה
 אז רוצה, אני שכך בגלל רק לי יאשרו

בעצם?״ משנה כבר זה מה
 שהמפד״ל זמן ״כל :קמר עופרה אומרת

 נשים בעד תחיקה כל בממשלה, יושבת
 מה בקיר. הראש עם מילחמה זו תיפול.

 עם פשרה הוא השיגה גרוסמן שחייקה
 שבמקום אלא כה. עד קיים שהיה חוק אותו
 כעת תהיינה לא־קבועות, ועדות שבע

 היה המצב יותר. רבות קבועות ועדות
 שבכל דרישה שהיתר, עד־כדי־כך, ,אבסורדי

עבר. לא שזה מזל רב. יישב יעדה
 באטימות נתקלות שאנחנו היא ״הבעייה

 הגרוע הדתיים. אצל או בממשלה רק לא
הם, הגינקולוגים. של אטימותם הוא מכל

מקוד את להפסיד פוחדים הנראה, כפי
 כיום עולה הפלה שלהם. השחור ד,הכנסה

 ובלי בצ׳ק לא קאש, נטו, לירות 2000
 שאת ״תגידי :גינקולוגית לי אמרה קבלות.

 חופשית.״ הפלה לא חופשי, זיון רוצה
ייעשה מה להחליט ״׳זכותנו חגית:

 יושבת לא שן, לי כואבת אם בגופנו.
 להוציא אם בשבילי להחליט כדי יועדה
 כנ״ל רופא עם אתייעץ אני לא. או אותה
 עלי הפלה, רוצה אני אם הפלה. לגבי

 להחליט זכותי ותיו-לא. רופא עם להתייעץ
 ילד.״ לי יהיה לא או ילד לי יהיה אם

 המדאיגה נוספת .לבעייה מגיעים וכאן
)54 בעמוד (המשך

ת לבבה ק חל ת בנק ״טפחות" החסכון, מ תאו שכנ  בט"מ. לישראל מ
ירושליח ,18060 ובד.
א.נ.

 לתכנית והרשמה מידט טפסי לי לשלוח אבקשכם
״90,000 ״טפחות
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